
Vem e Segue-Me - 
Primária: Cite algumas 
coisas que um bom rei 
pode fazer e algumas 

coisas que um mau rei 
pode fazer. Peça às crianças 
que se levantem e sorriam 
quando ouvirem as coisas 

boas e se sentem e 
mostrem tristeza quando 
ouvirem as coisas ruins. 
Explique às crianças que 

Israel teve muitos reis, 
alguns justos e outros não. 
Peça às crianças que leiam 

2 Reis 18:3, 5 e prestem 
atenção no que fez de 
Ezequias um bom rei. 
Ajude-as a pensar em 
maneiras pelas quais 

podemos mostrar que 
confiamos no Senhor, assim 

como Ezequias.

Coloque cada Rei em 
lados opostos da sala. 
Peça às crianças que 
se encaminhem até 

um dos reis depois de 
ouvir o que ele faz. 

Também podem pedir 
que comemorem ao 

escolherem o bom Rei.
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Vem e Segue-Me - 
Primária: Cite 

algumas coisas que 
um bom rei pode 
fazer e algumas 

coisas que um mau 
rei pode fazer. Peça 
às crianças que se 

levantem e sorriam 
quando ouvirem as 

coisas boas e se 
sentem e mostrem 

tristeza quando 
ouvirem as coisas 
ruins. Explique às 
crianças que Israel 

teve muitos reis, 
alguns justos e 

outros não. Peça às 
crianças que leiam 

2 Reis 18:3, 5 e 
prestem atenção 

no que fez de 
Ezequias um bom 

rei. Ajude-as a 
pensar em 

maneiras pelas 
quais podemos 

mostrar que 
confiamos no 
Senhor, assim 

como Ezequias.
Ora a
Deus

Tributa seu 
povo e usa o 

dinheiro para 
ele mesmo

Ama a guerra e 
não se importa 
se o povo morre

Acredita no 
profeta e quer 

que todos ouçam 
sua mensagem

Acredita nas 
escrituras e pede 

ao povo que 
estude os 

mandamentos

Tem amigos 
perversos

Se importa 
com as vidas 
e alma de seu 

povo

Ora a ídolos 
ou não faz 

oração

Pede ao povo 
que adorem 

esculturas de 
ouro

Acredita
em Deus

Se cerca de 
pessoas 
justas

Usa dinheiro 
para ajudar o 

povo


